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ค าน า 

 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและการทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง 
งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการ
ก่อสร้างและการซ่อมบ ารุง แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน 
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานระบบสาธารณูปโภค งานบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
งานผังเมือง และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านต่างๆ ภายใน         
กองช่างขึ้น เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานและผู้ที่เก่ียวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดความ
ถูกต้อง และรวดเร็วในการท างาน โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติแทนกันได้ หาก
ข้อความของคู่มือมีความผิดพลาดประการใด หรือหากมีข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคู่มือ
การปฏิบัติงานขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดี และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข เพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป 
 
 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ 
                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

ข้อมูลทั่วไป 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและการทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง 
งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการ
ก่อสร้างและการซ่อมบ ารุง แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน 
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานระบบสาธารณูปโภค งานบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
งานผังเมือง และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายในดังนี้ 
 ๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  1.1 งานธุรการ มีหน้าที่เก่ียวกับ 
  - งานสารบรรณ 
  -  งานอ านวยการ 
  -  งานข้อมูลข่าวสาร 
  -  งานธุรการ 
  -  งานรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจทานความถูกต้องของตั วเลขและ
ตัวหนังสือ พิมพ์และคัดส าเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ ช่วยรวบรวม
ข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยท าบันทึก ย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วย
ติดต่ออ านวยความสะดวก 
  -  งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
 ๒. งานเคหะและชุมชน 
  2.1 งานไฟฟ้าถนน มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  - งานการวิศวกรรม 
  -  งานการสาธารณูปโภค 
  -  งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 
  -  งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  2.2 งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เก่ียวกับ 
  -  งานก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
  -  งานสนามเด็กเล่น 
  -  งานสวนสุขภาพ 
  -  งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  2.3 งานก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่เก่ียวกับ 
  -  งานระบบการรักษาความสะอาด 
  -  งานระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
  -  งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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  2.4 งานบ าบัดน  าเสีย มีหน้าที่เก่ียวกับ 
  - งานระบบควบคุมบ าบัดน้ าเสีย 
  -  งานระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ า 
  -  งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  2.5 งานจัดให้มีห้องน  าสะอาด ห้องน  าสาธารณะ มีหน้าที่เก่ียวกับ 
  - งานจัดให้มีห้องน้ าสะอาด ห้องน้ าสาธารณะ 
  - งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 3. งานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  3.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน มีหน้าที่เก่ียวกับ 
  - งานส ารวจออกแบบ 
  -  งานควบคุมการก่อสร้าง 
  -  งานตรวจสอบการก่อสร้าง 
  -  งานควบคุมอาคารผังเมือง 
  -  งานควบคุมการซ่อมบ ารุงทาง/เครื่องจักร 
  - งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  3.2 งานพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน  า มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  -  งานขุดลอกแหล่งน้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร 
  - งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  3.3 งานบริหารจัดการระบบประปา มีหน้าที่เก่ียวกับ 
  -  การก่อสร้าง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
  -  งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
 
 

วัตถุประสงค์ 
 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกองช่าง เป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งในการท างาน ทั้งระดับ
หัวหน้างานและปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการจัดท ารายละเอียดของการท างานในหน่วยงานนั้นๆ อย่างเป็นระบบและ
ครบถ้วน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น การสอนงาน การตรวจสอบการท างาน การควบคุม
งาน การติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุมีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือให้ข้าราชการและพนักงานจ้างกองช่าง มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร   
ซึ่งแสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆของกองช่าง 
 ๒. เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การท างานของกองช่างได้มาตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา มีการท างานอย่างปลอดภัย 
บรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
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ขอบเขต 
 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง ประกอบด้วยภารกิจที่ปฏิบัติและหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ ภายใน
กองช่าง เกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร ขอบเขตของคู่มือการปฏิบัติงานของกองช่างนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ใช้เป็นคู่มือการท างานให้บรรลุเป้าหมาย ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทาง
เดียวกัน 
 
กรอบแนวคิด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง มีประชากรอาศัยอยู่
หนาแน่นพอสมควร กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ เป็นหน่วยงานที่ให้การบริการทุกด้าน           
งานควบคุมอาคาร ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุมีนโยบายต้องการพัฒนาให้ต าบลโพธิ์ตรุเป็นต าบล
ที่น่าอยู่ มีสาธารณูปโภคครบถ้วนสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ประชาชน
ได้รับความสะดวก มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งรวมถึงการบริการที่ดี เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีที่สุด       
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้ใช้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ให้ประชาชนมีความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ดังนี้ 
 

ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ต าบลโพธิ์ตรุ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ต าบลโพธิ์ตรุ ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความพึงพอใจในการ

รับบริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ สามารถจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียม สามารถควบคุม ตรวจสอบและทราบ
จ านวนสิ่งปลูกสร้าง 

 

 
ค าจ ากัดความ 
 กองช่าง คือ ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คือ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล คือ ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
งานควบคุมอาคาร 
 ผู้อ านวยการกองช่าง คือ ผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุม
อาคาร 
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โครงสร้างของกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ขั นตอนการด าเนินงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน 
 ๑. ศึกษารายละเอียดโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประเภทต่างๆ 
 ๒. จัดท าประมาณราคากลาง โดยศึกษาราคาวัสดุก่อสร้างที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากท่ีสุด (ไม่เกิน ๑ 
เดือน) จากส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (http://www.price.moc.go.th) หรือราคาในพ้ืนที่
จังหวัดลพบุรี 
 ๓. นายช่างโยธา ตรวจทานและเสนอผู้อ านวยการกองช่างตรวจสอบรายละเอียดใบประมาณราคา 
และแบบแปลน 
 ๔. เสนอปลัด อบต. และ นายก อบต. พิจารณาและลงนามอนุมัติด าเนินโครงการ 

แผนผังขั นตอนการด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 

นายบุญสม จันทร์อู่ทอง  
 

งานธุรการ 
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

นางสาวรชาดา ย้อยเมือง 

   งานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- นายช่างโยธาช านาญงาน 

         นายพงพันธุ์  ทองหล่อ 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษารายละเอียดโครงการ 

นายช่างโยธา จัดท าประมาณราคา
ก่อสร้าง พร้อมแบบแปลนการก่อสร้าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง ตรวจทาน 

งานเคหะและชุมชน 
- นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 

        นายณรงค์ชัย  ทองสกุล 
 

 
พนักงานจ้าง 

คนสวน 
นายอุดร อุดมเทศ 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.price.moc.go.th/
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รายงานปัญหาและ 
อุปสรรคให้ผู้บังคับ 

บัญชาทราบ 
                                        

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง ตรวจสอบ 

ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง 

แก้ไขและเสนอพิจารณาใหม่ เสนอปลัด อบต. และ นายก อบต. 
พิจารณาและลงนามอนุมัติด าเนินการ 

คัดลอกส าเนาเอกสารประมาณราคา พร้อม
แบบแปลนก่อสร้าง ให้กองคลังด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ต่อไป 

ช่างผู้ควบคุมงานลงพ้ืนที่ก่อสร้าง เพื่อควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่

ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าบันทึกการควบคุมงานทุกวัน 

รายงานผลการด าเนินโครงการให้ ปลัด อบต./
นายก อบต. ทราบ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้ว

เสร็จ 
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งานควบคุมการก่อสร้าง และ งานตรวจสอบการก่อสร้าง 
  

ผู้บริหาร ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพื้นที่ต าบลโพธิ์ตรุหน่วยงานราชการใน
ต าบลโพธิ์ตรุ 

ความถูกต้อง รวดเร็ว 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลโพธิ์ตรุหน่วยงานราชการใน
ต าบลโพธิ์ตรุ 

ความถูกต้อง รวดเร็ว 

ขั้นตอนการด าเนินงานขออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร 
๑. ผู้ยื่นค าร้อง ขอรับแบบฟอร์มการยื่นค าร้องได้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ 
๒. ผู้ยื่นค าร้องน าแบบค าร้องขออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) พร้อมหลักฐานยื่นต่อ   
เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง อบต.โพธิ์ตรุ เพ่ือจัดท าหนังสืออนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.๑) 
หลักฐาน 
 -  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ๑ ฉบับ 
 -  ส าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ 
 -  ส าเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ ๑ ฉบับ 
๓. เจ้าพนักงานธุรการเสนอนายก อบต. ลงนาม (กรณีนายก อบต. ไม่อยู่ประจ าส านักงาน หรือติดภารกิจ      
ใช้ระยะเวลาประมาณ ๑-๔ วนั 
๔. ติดต่อผู้ยื่นค าร้องมารับหนังสืออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร 

แผนผังขั นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม รื อถอนอาคาร 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ยื่นค าร้องกรอกแบบค าร้องขออนุญาต
ก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร 

ผู้ยื่นค าร้อง ยื่นเอกสารหลักฐานได้ท่ี กองช่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ 

เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง จัดท าหนังสือ
อนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร 

นายก อบต. ลงนาม 

แจ้งผู้ยื่นค าร้องมารับหนังสืออนุญาตก่อสร้าง/
ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร 
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งานควบคุมอาคารผังเมือง  
 

ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลโพธิ์ตรุหน่วยงานราชการใน
ต าบลโพธิ์ตรุ 

มีที่ท ากินและที่อยู่อาศัยมีขอบเขตพ้ืนที่ชัดเจน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลโพธิ์ตรุหน่วยงานราชการใน
ต าบลโพธิ์ตรุ 

มีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย 

ขั้นตอนการด าเนินงานการชี้ระวังแนวเขต/การรับรองแนวเขต 
  ๑.เจ้าของที่ดินติดต่อเพ่ือขอรังวัดที่ดิน 
  ๒.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี แจ้งเรื่องมายังองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ 
  ๓.นายก อบต. มอบอ านาจเจ้าหน้าที่กองช่างด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
  ๔.กรณีไม่มีการุกล้ าที่สาธารณประโยชน์ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอ านาจลงนาม
รับรอง 
  ๕.กรณีมีการรุกล้ าที่สาธารณประโยชน์ ประสานความร่วมมือไปยังส านักงานที่ดินจังหวัด
ลพบุรี 

แผนผังขั นตอนการชี ระวังแนวเขต/การรับรองแนวเขต 
 

   
 

 

 

 

 

  

 

  

 

    

 
 
 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี แจ้งเรื่อง
มายัง อบต.โพธิ์ตรุ 

เจ้าหน้าที่กองช่าง (ผู้รับมอบอ านาจจากนายก 
อบต.) ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามค าร้อง 

ลงนามรับรอง รายงานอ าเภอเมือง 

รายงานนายก อบต. ทราบ 



11 
 

งานเคหะและชุมชน 
   - งานการวิศวกรรม 
   - งานการสาธารณูปโภค 
   - งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 
   - งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลโพธิ์ตรุ หน่วยงานราชการ 
ในต าบลโพธิ์ตรุ 

มีระบบสาธารณูปโภคอย่างสมบูรณ์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลโพธิ์ตรุ หน่วยงานราชการ 
ในต าบลโพธิ์ตรุ 

มีระบบสาธารณูปโภคอย่างสมบูรณ์ 

ขั้นตอนการด าเนินงานติดตั้ง/ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ , งานสาธารณูปโภค 
   - กรอกแบบค าร้อง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ  
   - ส่งค าร้อง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ 
   - เจ้าพนักงานธุรการลงรับเรื่อง และเสนอต่อปลัด อบต., นายก อบต. พิจารณาอนุมัติ 
   - ด าเนินการตามค าร้องขอที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
  
การรายงานผล 
๑.งานก่อสร้าง รายงานสรุปผลการด าเนินงานสิ้นปีงบประมาณ 
๒.งานออกแบบควบคุมอาคาร รายงานสรุปผลการด าเนินงานสิ้นปีงบประมาณ 
๓.งานเคหะและชุมชน รายงานสรุปผลการด าเนินงานทุกไตรมาส หรือรายงานทันทีกรณีเกิดข้อร้องเรียน
เร่งด่วน 
 


